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I MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM 
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ROBERT GŁOWACKI 2K1 

 

 

MISTRZ ORTOGRAFII 

MILENA KONDRACKA 1C1 

 

KONKURS Z XI I XII KSIĘGI „PANA TADEUSZA” 

OLA WIŚNIEWSKA 2H 

 

 



                                                                                                                                                         

III MIEJSCE” DANIE WIGILINE Z RYB” 

BARTOSZ KRÓLIKOWSKI, DANIEL MAJEWSKI 4K  

 
                          

 "Praskie Spotkania z Matematyką" 

W kategorii zasadniczych szkół zawodowych  

I miejsce zajął Jakub Masalski z klasy 2c, a III miejsce – Mateusz Piórczyński z 1a.      

 

       A2 + B2  = C2    ? 

 

 
W dniu 11 stycznia 2013 r. uczennice Emilia Zgutka i Natalia Ostrowska z klasy III k1 wzięły udział w 

etapie regionalnym "Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności".  

Emilia Zgutka zajęła VII miejsce i wyróżnienie, a Natalia           Ostrowska XII miejsce, na około 100 

uczestników Olimpiady. 

“Zgotuj sobie sukces”  2012/2013 

I miejsce - Natalia Ostrowska i Emilia Zgutka 

II miejsce - Daniel Majewski i Bartłomiej Królikowski 

 

 



URSZULA DANILUK 3C  - 4,80 

                        WOJCIECH MUCHA 3K – 4,69 

                                            NATALIA DĄBROWSKA  - 3C 4,60 

                                                                        MICHAŁ SOLIWODA 3G -4,60 

       PATRYCJA PIEKART 4G -4,57 

                                  PATRYCJA CZARNOCKA 3C- 4,50 

                                                                                                            

ANGELIKA SZCZĘSNA 4G 4,43 

                                                   MAGDALENA KONARZEWSKA 2C -4,41 

                                                          PAULINA WALCZAK 2H – 4,33 

                          MARZENA NOWINSKA 3H -4,31 

              MARTA KUŚNIEROWSKA 4G 4,29                             

                                                                                                       
AGNIESZKA NIEMYJSKA 2H -4,29 

                                          ANETA ROZBICKA 3H -4,27 

                                                         IZABELA NOWICKA 3G- 4,26 

                                                                                DOROTA 

MŁYŃSKA 2G1-4,22 

                                    MARCIN NOWAK 1G1- 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

We are the champions- czyli 

graliśmy w WOŚPie 

 

Czy zbiórka pieniędzy na ratowanie chorych 

dzieci jest dobrą inwestycją? 

Całkiem niedawno mieliśmy 
okazje wspomóc jedną z największych fundacji w Polsce czyli Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. 13 Stycznia tego roku została zorganizowana masowa zbiórka pieniędzy i przy tym liczne 
koncerty i aukcje, żeby zachęcić ludzi do współpracy. Liczne koncerty, kabarety i inne atrakcje 
przyciągają w bardzo dużym stopniu ludzi, łącząc ich przy wspólnej zabawie. 

Miałem przyjemność wspomagać tą fundacje jako wolontariusz zbierający pieniądze na 
ulicy od przechodnich. Jest to wspaniałe uczucie patrzeć na ludzi, którzy z uśmiechem wrzucają 
pieniądze, ponieważ wiedzą, że w ten sposób mogą pomóc chorym dzieciom.  

Korzystając z okazji postanowiłem przeprowadzić krótki wywiad z ludźmi co uważają na 
ten temat. Niebyło to dosyć łatwe, gdyż nasze Polskie społeczeństwo żyje w olbrzymim pośpiechu, 
jednak udało mi się zatrzymać parę osób chętnych. Pierwsze osoby, które odpowiedziały mi na 
pytania to były dwie młode dziewczyny: 

 
- Co uważacie na temat WOŚP-u? 

 - Według mnie jest to bardzo przydatna akcja charytatywna, ponieważ tyle chorych dzieci 
może otrzymać pomoc, na którą normalnie czekali by nie wiadomo ile. 
 - Każdy grosz w ich przypadku się liczy. Zakupiony sprzęt może nie tylko się przydać dla 
tych dzieci, ale też nie wiadomo czy w przyszłości nie będzie potrzebny też nam, dlatego z wielką 
przyjemnością wspieramy takie akcje. 
 
Z uśmiechem na twarzy podziękowałem dziewczynom za udzielenie wywiadu i ruszyłem dalej 
zbierać potrzebne mi informacje. 



 Udając się na Warszawską Starówkę miałem okazje porozmawiać jeszcze z parą młodych 
ludzi z dzieckiem, którzy z wielką przyjemnością udzielili mi wywiadu: 
 
 - Czy uważają państwo, że jest to przydatna zbiórka pieniędzy? 
 - Według nas tak, ponieważ każde potrzebujące dziecko będzie mogło skorzystać z 
potrzebnego mu sprzętu do badań. Nawet nasz synek który przez dłuższy czas chorował, korzystał 
z potrzebnego sprzętu do leczenia właśnie sfinansowanego przez WOŚP. 

 - Czy wspierają państwo tą 
zbiórkę co roku? 
 - Nie, zaczęliśmy dopiero od kilku lat, ponieważ nie będę tego ukrywał, że wcześniej 
uważaliśmy tą fundacje za złodziei i nie wierzyliśmy w to, że wszystkie pieniądze które zostały 
zebrane są przeznaczone na sprzęt medyczny. Jednak odkąd fundacja pomogła naszemu dziecku, 
rok w rok wspomagamy WOŚP. 
 
 W tym samym miejscu odpowiedzieć na kilka pytań zgodziło się dwoje starszych osób: 
 
 - Czy fundacja ta nie jest trochę przereklamowana? 
 -  Ależ skądże, jest to bardzo fajna i potrzebna fundacja w Polsce. Dzięki niej chore dzieci 
otrzymują pomoc, a my żyjemy ze świadomością, że możemy im pomóc. 
 - A czy rozszerzenie działalności do pomocy także starszym osobom jest dobrym 
rozwiązaniem? 
 - Oczywiście, przecież nie wiadomo czy kiedyś nam ten sprzęt nie będzie potrzebny, tym 
bardziej chętnie wspieramy WOŚP. 
 - A jak się państwo bawią na koncertach? Uczęszczacie na nie? 
 - Z wielką przyjemnością. Te koncerty pomagają nam sobie przypomnieć stare dobre czasy 
jak jeździliśmy na Przystanek Woodstock w Kostrzynie. Teraz jeszcze pracujemy więc nie mamy 
już takiej okazji pojechać, ale nadrabia za nas nasz syn. Atmosfera tam jest nie do opisania. Po 
prostu wspaniałe uczucie, trzeba to samemu przeżyć. 
 
 W sumie w tym roku w samej Warszawie kwestowało ok. 120 tyś. Wolontariuszy i zostało 
zebrane 1160000 zł. Cała Polska powinna wspierać tą akcje, ponieważ warto pomagać innym. 
Nigdy nie wiadomo czy i Tobie ta pomoc się nie przyda. 
 
 



WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ 

POMOCY  

Uczniowie naszej szkoły brali udział w tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 
pomagając, jako wolontariusze, a w szkole piekli ciasteczka. Rozmawialiśmy z uczniem klasy 
2h, który był wolontariuszem a także z uczennicami z klasy 1h1, które sprzedawały ciastka na 
szkolnym korytarzu, z czego dochód został przeznaczony na WOŚP.  

 

Redaktorki: Od ilu lat jesteś wolontariuszem? 
Uczeń klasy 2h: Od 5 lat 
Redaktorki: Co Cię zachęciło do brania udziału w WOŚP-ie? 
Uczeń klasy 2h: Najważniejszym celem jest pomoc dzieciom 
Redaktorki: Ile najwięcej zebrałeś pieniędzy do puszki? 
Uczeń klasy 2h: W 2011r. zebrałem rekordową sumę 3, 400zł 
Redaktorki: Ile pieniędzy zebrałeś w tym roku? 
Uczeń klasy 2h: Zebrałem 2, 900zł 
Redaktorki: Czy masz zamiar brać udział za rok? 
Uczeń klasy 2h: Tak, do końca świata i jeden dzień dłużej. Sprawia mi to wielką przyjemność 
Redaktorki:, W jakim miejscu zbierałeś pieniądze w tym roku? 
Uczeń klasy, 2h: Poruszałem się po całej Warszawie, natomiast najwięcej czasu spędziłem w 
centrum, na lotnisku Chopina i w arkadii. 
Redaktorki: Czy dużo Twoich rówieśników bierze udział w WOŚP-ie? 
Uczeń klasy 2h:Większość moich znajomych 
Redaktorki: Co sądził o akcji  „WOŚP”? 
Uczeń klasy 2h: Według mnie jest to bardzo potrzebne, ale w dzisiejszych czasach przy 
ówczesnym rządzie sprzęt, który kupiła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy idzie do 
prywatyzacji razem ze szpitalami. Co oznacza, że podatnicy będą musieli za to płacić, a niestety 
miało być inaczej. 
Redaktorki: Nasza szkoła na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy piekła ciastka, ile tych ciastek 
sprzedano? 
Uczennice klasy 1h1: Ciasteczek sprzedano nie wiele, ponieważ były twarde, ale uczniowie 
wrzucali sporo pieniędzy bo wiedzieli, że wspierają WOŚP 
Redaktorki: Ile zebrano pieniędzy? 
Uczennice klasy 1h1: Zebrano ok. 300 zł 
Redaktorki: Z kogo inicjatywy powstał taki pomysł? 



Uczennice klasy 1h1: Wiemy tylko tyle, że prowadzącymi były Pani Angelika Figurska i Pani 
Hanna Maj 
Redaktorki: Czy uczniowie chętnie kupowali ciastka? 
Uczennice klasy 1h1: Tak, uczniowie chętnie kupowali ciastka. 
 
 

Agnieszka i Natalia 

U NAS W SZKOLE  

 

 
 

 

 

  



V Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę 

Kibice pielgrzymowali do Matki Boskiej 
Częstochowskiej już po raz piąty. Mottem tegorocznej pielgrzymki były słowa Jana Pawła II 
wypowiedziane w odniesieniu do Jasnej Góry: „Tu zawsze byliśmy wolni”. Słowa te 
patronowały tegorocznemu spotkaniu nieprzypadkowo. Trafność ich doboru potwierdzała 
liczba kibiców, którzy tego dnia przybyli do Częstochowy. Rzeczywiście, ponura rzeczywistość 
współczesnego kibicowskiego losu powoduje, że stadiony – drugi dom kibiców, są miejscem, 
gdzie za wszelką cenę próbuje się stłamsić wolność myśli, przekonań i opinii.. Stąd też intencją 
tegorocznej Mszy Św., odprawianej w koncelebrze m.in. przez ks. T. Isakowicza-Zalewskiego, 
była pomyślność naszej Ojczyzny. 

Ksiądz do kibiców na Jasnej Górze: Jesteście najbardziej dyskryminowaną grupą w Polsce! 

„Środowisko kibiców znajduje się wśród wykluczonych przez establishment, nie za 

chuligaństwo, ale za niezależne myślenie, patriotyczne inicjatywy, manifestowanie przeciw 

arogancji administracyjnej” – tak mówił w sobotę na Jasnej Górze ks. Jarosław Wąsowicz. 

.W homilii duszpasterz środowisk kibiców ks. dr J. 

Wąsowicz, w sposób niezwykle trafny i zarazem poruszający odniósł się do aktualnej sytuacji w 

naszym kraju i do roli kibiców. Przypomniał, że jest to grupa wierna hasłu „Bóg, Honor, 

Ojczyzna” a dodatkowo kibice nie wstydzą się swojej wiary i przekonań. Wyrażają je 

publicznie, za co zostają spychani na margines życia społecznego, czy nawet ponoszą jeszcze 

bardziej dotkliwe konsekwencje.  

Na zakończenie Mszy Św. nastąpiło pobłogosławienie kibiców i rozwiniętych chwilę wcześniej 

flag i uniesionych szalików. Na pozostałych pielgrzymach zgromadzonych w kaplicy zrobiło 

to niesamowite wrażenie. Po Mszy Św. kibice wysłuchali wykładu prof. Wojciecha Polaka z 

UMK w Toruniu, który jest autorem książki „Patriotyzm dnia dzisiejszego”. Gdy nastał 

zmrok na jasnogórskich wałach zapłonęły race, a kibice zaśpiewali hymn. 

Agnieszka i Natalia 

 


